
أمير زكي
اكد مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد 
الشيخ احمد اخلليفة ان قطاع املخدرات مستعد للتعامل 
مع أي بالغات بشأن االجتار في املواد املخدرة، مشيرا 
الى ان التحدث عن جتار كبار ورؤوس كبيرة تقف وراء 
هذه التجارة وال ميكن مسها لهو ضرب من اخليال فال 

احد فوق القانون.
واضاف العميد اخلليفة في تصريح خاص لـ »األنباء« 
ان وزارة الداخلية ال ميكن ان تتهاون مع اي شــــخص، 
مهما كان، يريد االضرار بثــــروة الكويت، الفتا الى ان 
قضية املخدرات تلقى الدعم من قبل القيادة السياسية 
وان االدارة العامة ملكافحة املخدرات ال تتردد في متابعة 

اي معلومة بشأن اجتار اي شخص مهما كان في هذه االفة 
اخلطرة. واشــــار العميد اخلليفة الــــى ان القانون ال يفرق بني املواطن 
واملقيم بغض النظر عن مكانة املواطن او نفوذه، مشــــيرا الى ان مكتبه 

مفتوح لتلقي اي معلومات عن اجتار أي شــــخص في 
هذه السموم، مشيرا الى ان توقيف رجال امن في قضايا 
متعلقة باملخدرات دليــــل على ان قضية املخدرات يتم 

التعامل معها بشفافية.
واشــــاد مدير عام االدارة العامــــة ملكافحة املخدرات 
باجلهود الكبيرة التي بذلتها مختلف قطاعات املكافحة 
في ضبط اشخاص خططوا الغراق البالد بكميات كبيرة 

من املخدرات واملواد املسكرة من قبل.
وهذا وقام مدير عام االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
العميد الشيخ احمد اخلليفة بتكرمي رجال ادارة املكافحة 
احمللية وذلك بحضور مدير االدارة العقيد احمد الشرقاوي 
ومســــاعده املقدم محمد الهزمي والرائــــد محمد قبازرد 
ومجموعة من الضباط واالفــــراد حيث حثهم على املثابرة 
واكــــد لهم انه حريص على مبدأ الثواب والعقاب وانه دائما يحرص كل 

احلرص على حتفيز ابنائه.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

السايرزم

زهرة اآلالم

اللهجات  فـــي  األلـــم   
املصرية والشامية يعني 
»القلم« حيث القاف تقلب 
همزة وذلك شـــأن جميع 
اللهجات العربية بتعاملها 
مع العديد من احلروف. أما 
في العربية الفصحى فاأللم 
الوجع وجمعه اآلالم  هو 
أو األوجاع التي يشعر بها 
املرء في مواضع مختلفة 
من جسدة نتيجة مرض أو 
ضربة، واشد اآلالم تأثيرا 
في اإلنسان تلك التي تدب 
في النفس ال في اجلســـد 

مثل الشعور بالندم.
»درب اآلالم« الدرب الذي 
السيد املسيح  سار عليه 
يحمل صليبه باجتاه تلة 
اجللجلة في نهاية »أسبوع 
اآلالم« الذي دخل فيه السيد 
املســـيح إلى أورشـــليم، 
وقد قـــام املمثل األميركي 
مل جبسون قبل سنوات 
بصناعة فيلم عظيم حمل 
 THE PASSION OF اســـم
THE CHRIST صـــور فيه 
جبسون الساعات األخيرة 

من حياة السيد املسيح.
عن اآلالم أكتب وأشير 
إلى نبـــات يحمل اســـم 
»زهرة اآلالم« وهو نوع من 
النباتات له زهرة مختلفة 
األلوان بحسب نوع النبات، 
وبعض هذه الزهور يصنع 
منهـــا دواء لعالج األرق، 
وبعضها يخلط مع الورود 
أو نباتـــات أخـــرى مثل 
البابوجن والصبار ويصنع 
منه شامبو للشعر يجعله 
أكثر رطوبة وملعانا. وال 
أعرف سر تسمية النبات 
بهذا االسم، وما عالقة الورد 

بالوجع؟!
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محسن عبدالهادي فهد العذاب العجميـ  76 عاماـ  الرجال: 
الرقةـ  ق 6ـ  ش 15ـ  م 342ـ  ت: 66957888ـ  النساء: 

الرقة ـ ق 6 ـ ش 6 ـ م 46 ـ ت: 99011072.
دليل راشد اخلفران، أرملة حمد سالم الشنيتير العازمي 
ـ 84 عاما ـ ســـلوى ـ ق 12 ـ شـــارع علي ثنيان 

األذينة ـ م 30 ـ ت: 99717723 ـ 97877844.
بيبي مال محمد علي حي�در، أرملة علي خضير عبداهلل 
ـ 85 عاما ـ الرجال: مشـــرف ـ ق 5 ـ ش 7 ـ م 4 
ـ ت: 25381016 ـ النســـاء: صباح السالم ـ ق 6 ـ 

ش 1 ـ ج 1 ـ م 11 ـ ت: 25513155.
دهمي فرحان سالم الدوسريـ  72 عاماـ  صباح السالمـ  ق 7 
ـ ش 2 ـ ج 2 ـ م 1 ـ ت: 99852818 ـ 97679444.

فاطمة مطر غريب احلصم، أرملة محمد عوض ســـيف 
احلصـــم ـ 77 عاما ـ الرجال: الصليبخات ـ ق 4 
ـ ش 114 ـ ج 4 ـ م 20 ـ ت: 66809902 ـ النساء: 

القيروان ـ ق 3 ـ ش 325 ـ م 5 ـ ت: 99011771.
عامر حزام فاضي العتيبي ـ 71 عاما ـ الرجال: ـ الرقة ـ ق 
6 ـ ش 7 ـ م 31 ـ ت: 99381800 ـ النساء: الرقة ـ 

ق 6 ـ ش 6 ـ م 32 ـ ت: 23943523.
عائشة مهدب كريزي املطيري، زوجة عقاب ضبيب جاسر 
املطيري ـ 75 عاما ـ عبداهلل مبارك الصباح ـ ق 

3 ـ ش 326 ـ م 23 ـ ت: 66680443.
مطلق هندي فهد العنزي ـ 63 عاما ـ اجلهراء ـ النسيم ـ 

ق 2 ـ ش 18 ـ م 13 ـ ت: 66955509.
مكية عبدالعزيز أحمد، زوجة حسني محمد اخلارجي ـ 
72 عاما ـ الرجال: القرين ـ ق 3 ـ ش 25 ـ م 23 ـ 
ت: 25424343ـ  النســـاء: الرقةـ  ق 2ـ  ش 11ـ  م 

9 ـ ت: 23943983.
منيرة جدعان درج اجلويسري، زوجة مبارك شبيب مبارك 
بن جدعان العازمي ـ 26 عاما ـ القصور ـ ق 4 ـ 

ش 12 ـ م 81 ـ ت: 66619060 ـ 66040454.

مواقيت  الصالة والخدمات وبرامج رمضان  ص 14

البقاء هلل

قال العالم الفلكي د.صالح 
العجيــــري ان 20 اجلــــاري 
سيكون أول أيام عيد الفطر 
املبارك طبقا للحساب الفلكي، 
واوضــــح د.العجيــــري انه 
اليزال على حسابه »األول« 
الذي اعتمــــد عليه رزنامته 
السنوية، وذكر ان حساباته 
التزال كما هــــي ولم يتغير 
انه يعتمد  شــــيء، موضحا 
على احلساب الفلكي الدقيق 
في حتديد بدايات الشــــهور 

الهجرية. وان بدء صيامنا في الـ 22 من الشهر املاضي والشك 
كان صحيحا شرعيا بحسب ما أمر به ولي األمر، لذا فصيامنا 
هذا الشهر سيكون – وطبعا للحساب الفلكي – 29 يوما فقط 
أي ان شــــهر رمضان لهذا العام يفترض أال يكمل الـ 30 يوما 
وان عيد الفطر يوافق حلوله 20 ســــبتمبر اجلاري في مصر 
وغالبية الدول اإلســــالمية، ونقلت صحيفة »املصري اليوم« 
عن نائب رئيس االحتاد العربي لعلوم الفضاء والفلك د.مسلم 
شلتوت ان العديد من الدول اإلسالمية والعربية ومن بينها 
مصر والسعودية ودول اخلليج ستتفق في رؤية هالل عيد 
الفطر املبارك )غرة شــــهر شوال 1430 هجريا( والذي يوافق 
يوم األحد 20 ســــبتمبر اجلاري. وأكد شلتوت ان هالل شهر 
شوال لعام 1430 هجريا سيولد عقب حدوث االقتران مباشرة 
في الساعة الثامنة من مساء يوم اجلمعة 28 رمضان املبارك 
املوافق 18 سبتمبر اجلاري. واوضح شلتوت انه فيما يتعلق 
بباقي الدول والعواصم العربية واإلســــالمية فإن هالل شهر 
شوال سيبقى بعد غروب الشــــمس يوم السبت 29 رمضان 

املبارك 19 سبتمبر اجلاري ملدد تتراوح بني 3 و32 دقيقة.

أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وعثر الباحثون خالل هذا التحليل لدى 
كالب من إقليمني جنوب نهر ياجنتسي على 
صفات وراثيـــة ألنثى الذئاب لم توجد بهذا 
الشـــكل الكامل واملباشر إال في كالب هذين 
اإلقليمني في حني لم توجد هذه الصفات سوى 
بشكل جزئي لدى كالب أوروبية وأفريقية.

وعن ذلك قال ســـافولينني فـــي مقابلة 
مع صحيفة »داجينس نايتر« الســـويدية: 
»نستطيع أن نستخلص من ذلك أن الذئاب 
استؤنســـت هنا ألول مرة لـــكالب، وعندما 
انتشرت هذه الكالب فيما بعد في أنحاء العالم 
ضاعت الصفات الوراثية للذئاب تدريجيا مع 

مرور السنني«.
وأشار ســـافولينني إلى أنه اندهش هو 
وزمالؤه عندما عرفوا أن الصينيني استأنسوا 
الذئاب في بادئ األمر الســـتخدامها كمصدر 
للحوم وقال إن الصينيني اجلنوبيني مازالوا 
يأكلون حلم الكالب حتى اليوم وأضاف: »ثم 
عرف مربو الكالب فيما بعد أن باستطاعتهم 

استخدام الكالب ألغراض أخرى«.
 

ستوكهولمـ  د.ب.أ: أكد باحثون من السويد 
والصـــني أن الصني هي أصـــل الكالب التي 

انتشرت فيما بعد في جميع بلدان العالم.
وحســـبما أعلن مجلس العلـــوم امللكي 
في ســـتوكهولم فإن أول كلب شهده العالم 
ربي قبل نحو 16 ألف عام في الصني جنوب 

ياجنتسي.
وأعلن املجلس أن العلمـــاء اعتمدوا في 
دراســـتهم على أساليب جينية حصروا من 
خاللها ألول مرة وبدقة املكان والوقت الذي 
مت فيهما استئناس الذئاب وحتويلها لكالب 
وعدد هذه الذئاب التي مت استئناسها في كل 

مرة وفي أي وقت وفي أي مكان.
وأوضح الباحث بيتر سافولينني املتخصص 
في علم األحياء واملشارك في فريق األبحاث 
أن العلماء كانوا يعرفون حتى اآلن أن أصل 
الكالب من منطقة شرق آسيا فقط دون تسمية 

مكان محدد في هذه املنطقة.
العلماء  أن  أضاف ســـافولينني: »غيـــر 
اســـتطاعوا اآلن وألول مرة تضييق مناطق 
البحـــث عن أصـــل أوفى صديق لإلنســـان 
وحصرها في الصني وذلك من خالل استخدام 
طرق وأساليب جينية جديدة لتحليل الصفات 

الوراثية لكالب العالم«.
ونشـــر الباحثون نتائج دراســـتهم في 
العدد األخير ملجلـــة »موليكوالر بيولوجي 

اند ايفوليوشني« البريطانية املتخصصة.
وكان من املفاجئ للعلماء أيضا حســـب 
ســـافولينني أن أولى الـــكالب الصينية لم 
تســـتخدم ككالب حراسة أو رعي كما حدث 
فيما بعد مع نسلها »بل رمبا كانت تستخدم 

بغرض توفير اللحوم لإلنسان«.
وأكد سافولينني أن نتائج هذه الدراسة 
مدعمة علميا بشـــكل أفضل من الفرضيات 
العلمية السابقة وأنها تتفق مع الوقت الذي 
سجله العلماء على أنه عصر حتول اإلنسان من 
االعتماد في عيشه على الصيد وااللتقاط إلى 
العيش على الزراعة وذلك قبل 10 آالف إلى 12 
ألف عام تقريبا حسبما يفترض الباحثون.

وتوصل فريق الباحثني الصينيـ  السويدي 
إلى هـــذه النتائج من خالل التحليل الدقيق 
للصفات الوراثيـــة ألكثر من 1500 كلب من 

املدرسة الفلبينية اجلديدة التي اغلقتها وزارة التربية اإلماراتية أمس

»آثار اعتداء« تحيل جثة آسيوية إلى الطب الشرعي

انفجار سلندر غاز يرسل إندونيسية إلى »المرّكزة«
وتحرير فتاة اختطفها مواطن بعد اإلفطار

محمد الجالهمة � أمير زكي
امر مدير أمن محافظـــة األحمدي العميد 
عبدالفتاح العلي باحالة جثة وافدة آسيوية 
الى الطب الشرعي للوقوف على اسباب وفاتها، 
وذلك بعد ان رصد رجـــال األمن آثار اعتداء 
عليها وهو ما يرجح ان يكون ســـبب وفاتها 
جنائية او ان تكون قد تعرضت للضرب حتى 

املوت أسوة بقضايا أخرى مشابهة.
وقـــال مصدر أمنـــي ان عمليات الداخلية 
تلقت بالغا من مواطن يقطن في منطقة املنقف 
وابلغ عن وفـــاة مخدومته داخل منزله ومن 
املقرر ان يحسم الطب الشرعي اسباب وفاة 

اآلسيوية.
من جهة أخرى، لقي وافد مصري مصرعه 

اثر سقوطه من منزل قيد االنشاء في منطقة 
القرين، وانتقل رجال األمن وتبني ان الوفاة ال 
يوجد بشأنها شبهة جنائية وسجلت قضية 

سقوط من علو ووفاة.
من جهـــة أخرى، لقي وافـــد مصري آخر 
مصرعه اثر سقوطه من الطابق السادس ملنزله 

في الساملية.
وقال فني أول الطوارئ الطبية طارق مال  
اهلل ان عمليات الطوارئ تقلت بالغا في التاسعة 
والنصف من صباح امس بسقوط وافد خلف 
مبنى البلدية في الساملية وانتقل الى موقع 
البـــالغ عدنان بوطيبان وتبـــني وفاة الوافد 
)50 عامـــا( وتركت اجلثة لـــوزارة الداخلية 

الستكمال التحقيق.

أمير زكي � هاني الظفيري
أصيبت وافدة اندونيسية بحروق في الوجه 
جراء انفجار سلندر غاز مبنزل كفيلها مبنطقة 
املنقف ومت نقل الوافدة للعالج في مستشفى 
العدان وفتح حتقيق للوقوف على أســـباب 
العناية  احلادث، ووضعت االندونيسية في 

املركزة بحالة مستقرة.
مـــن جهة أخرى أصيب وافـــد بنغالي 29 
عاما بتسمم جراء تناوله مواد ملوثة مببيدات 
حشرية ونقلت سيارة إسعاف بقيادة باجس 

محمد الوافد الى مستشفى اجلهراء للعالج.

من جهـــة اخرى متكن رجال جندة حولي 
من حترير فتاة كان مواطن اختطفها من داخل 

أحد األسواق.
وقال مصدر أمني ان صديقة الفتاة أبلغت 
عمليات الداخلية بأن هناك شخصا اختطف 
صديقتها عنوة وزودت رجال األمن مبعلومات 
عـــن املركبة ليتمكن رجـــال األمن من ضبط 

اخلاطف وإحالته للتحقيق.
واشـــار املصدر الى ان دوريـــات النجدة 
استطاعت توقيف املتهم بعد دقائق من تنفيذه 

جلرميته في فترة ما بعد اإلفطار.

المرصد اإلسالمي: غالبية الدول اإلسالمية تتفق هذا العام

العجيري: 20 الجاري أول أيام عيد الفطر

الكالب أصلها من الصين

الخليفة ل� »األنباء«: الحديث عن »رؤوس كبيرة« 
تقف وراء تجارة المخدرات في البلد.. أكذوبة

القبض على مصريين أدخال مواطنهما في »غيبوبة«
أمير زكي

متكن رجال ادارة بحث وحتري محافظة الفروانية من ضبط وافدين 
من اجلنسية املصرية أحلقا إصابات خطيرة بوافد مصري وهو ما نتج 
عنــــه دخول الوافد في غيبوبة تامة. وقال مصدر امني ان وافدا مصريا 
نقل في غيبوبة وتبني ان دخوله نتيجة مشاجرة في الشارع العام سببها 
أولوية املرور، وعليه مت تكثيف التحريات والتوصل الى الوافدين الذين 
قاما باالعتــــداء بالضرب على الوافد الذي كانت ترافقه زوجته وابناؤه 

وسجلت للوافدين تهمة إحلاق أذى بالغ.
من جهة اخرى، نقل وافد باكستاني مصابا بطعنات متفرقة في جسده 

جراء مشاجرة بينه وبني حدثني.
 من جهة اخرى فتح رجال إدارة بحث وحتري محافظة حولي حتقيقا 
للوقوف على هوية صاحب مركبة ألقى بطفل حديث الوالدة مقابل أحد 

املنازل في حولي.
وقــــال مصدر امني ان مواطنا أبلغ العمليات بأنه شــــاهد مركبة قد 
توقفت فجأة أمام منزله وفوجئ بطفل حديث الوالدة ومتكن من التقاط 
بعض أوصاف املركبة وقدمها لرجال األمن الذين شرعوا في فتح حتقيق 
للوصول الى اجلاني، فيما نقل الطفل الى مستشفى مبارك حلني إنهاء 

التحقيقات في القضية.

يكتب  الشايجي  صالح 
المس�لح  الغن�اء  ع�ن 
والصهر المعطل  ص39

قيلولة

4 وفيات جديدة في السعودية وحالتا وفاة في اإلمارات جراء الوباء

الشارقة تغلق مدرسة أجنبية بسبب إنفلونزا الخنازير
الصين توافق رس�ميًا على إنتاج لق�اح جديد ل� »إت�ش 1 إن 1« وبريطانيا تعلن التوصل لعق�ار مضاد للمرض

ابدوا استجابة قوية للعقار بعد اعطائهم 
جرعــــة واحدة في حني ابدى 90% نفس 

االستجابة بعد جرعتني.
وأوضح ان الهدف من جتربة العقار 
اجلديد هو معرفة عدد جرعات ونوعية 
املصل املناسب القادر على حماية اإلنسان 
من انفلونزا اخلنازير مشيرا الى النتائج 
األولية ستساعد على البدء بحملة تطعيم 

واسعة مع مطلع اخلريف.
وقال الدكتور ستيفينسون ان العمل 
جار لتجربة هذا الدواء على نطاق دولي 
أوســــع ومن املقرر ان يشمل نحو ستة 
آالف شخص. من جهتها، أعلنت السلطات 
الصحية في الصني اخلميس انها أعطت 
موافقتها على إنتاج لقاء أحادي اجلرعة 
مضاد لڤيروس »)اتش1 ان1(« من إنتاج 
شركة سينوفاك الصينية لصناعة األدوية. 
وقال جانغ وي الرئيس املســــؤول في 
سلطة األغذية واألدوية الصينية خالل 
مؤمتر صحافي ان »لقاح »اتش1 ان1« الذي 
انتجته سينوفاك موافق عليه رسميا«. 
وأضاف ان »التجارب التي اكتملت اظهرت 

ان لقاح سينوفاك آمن«.
وكانت ســــينوفاك أعلنت منتصف 
اغســــطس انهــــا طورت لقاحــــا مضادا 
لڤيروس »)اتش1 ان1(« املسبب النفلونزا 
اخلنازير، أحادي اجلرعة اي ثبتت فاعليته 

من اجلرعة األولى.

وأن وزارة التربية هي جهة منفذة لقرار 
وزارة الصحة«.

على صعيد متصل اعلن فريق بحث 
طبي بريطانــــي عن التوصل الى نتائج 
ايجابية قوية لعقار جديد مضاد لڤيروس 
)اتش 1 ان 1( املســــبب ملرض انفلونزا 
اخلنازير. وقال رئيس الفريق الطبي في 
جامعة ليشستر وسط اجنلترا الدكتور 
لني ستيفينســــون انه مت اعطاء العقار 
اجلديد لنحو مائة متطوع سليم صحيا 
تتراوح اعمارهم ما بني 18 الى 50 سنة 
بغية معرفة ردود افعال جهاز املناعة في 
اجسامهم. واضاف ستيفينسون ان %80 

مرضيــــة«. وأضــــاف »ان إدارة الصحة 
املدرسية التابعة لوزارة الصحة فحصت 
الطالب املشتبه في إصابتهم، كما أبلغت 
إدارة املنطقة التعليمية في الشارقة وزارة 
الصحة بوجود بعض الطالب املصابني 

بالڤيروس«.
إلى أن »وزارة  الســــويدي  وأشــــار 
الصحة هي اجلهة الوحيدة التي تتخذ 
قــــرار إغالق أو تأجيل الدراســــة في أي 
مدرســــة حكومية أو خاصة يشتبه في 
إصابة طالبها بالڤيروس«، الفتا إلى أن 
»إغالق أي مدرســــة ينتشر فيها املرض 
يســــتند إلى قانون األمراض السارية، 

عواصمـ  وكاالت: أعلنت وزارة الصحة 
السعودية األربعاء عن تسجيل 4 وفيات 
جديدة لسعوديني، 3 نساء ورجل، جراء 
إصابتهم بڤيروس »إتش 1 إن 1«، ليرتفع 
العدد اإلجمالي حلــــاالت الوفاة إلى 23 
حالة، ومع إعالن اإلمارات عن حالتي وفاة 
أنفلونزا اخلنازير  جديدتني جراء وباء 
ليصل عدد الوفيات إلى 4 حاالت، أعلن 
وزير التربية والتعليم اإلماراتي حميد 
القطامي إغالق املدرسة الفلبينية اخلاصة 
في الشارقة ملدة 10 أيام في جميع مراحلها 
الدراسية )من الصف األول حتى الثاني 
عشر( بعد االشتباه في إصابة عدد من 
طالبها بـ »انفلونزا اخلنازير« اخلميس. 
وبحسب تقرير نشرته اإلمارات اليوم، قال 
القطامي إن وزارة التربية تلقت تقريرا 
طبيا من وزارة الصحة يوصي بتأجيل 
الدراسة في املدرسة، حلماية الطالب من 

اإلصابة بالڤيروس.
وأوضــــح املدير التنفيذي لشــــؤون 
اخلدمات املؤسسية واملساندة في الوزارة، 
علي ميحد السويدي، »أن إدارة املدرسة 
التي بدأ الدوام فيها 30 أغسطس املاضي 
اشتبهت قبل ثالثة أيام في إصابة عدد 
 ،H1N1 من الطــــالب بأعراض ڤيــــروس
وسارعت إلى إبالغ إدارة الصحة املدرسية 
في الشــــارقة التخاذ اإلجراءات الالزمة 
مبنح الطالب املشتبه في إصابتهم إجازة 

د. صالح العجيري

العميد الشيخ أحمد اخلليفة


